VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROOSENDAAL
Donderdag 17 juni 2021 om 19.30 uur, De Geerhoek, Kloosterstraat 19B in Wouw
In verband met de Corona-maatregelen zijn de vergaderingen digitaal. U kunt de vergaderingen van de
gemeenteraad thuis live volgen via: raad.roosendaal.nl/vergaderingen
De raadsvergadering is live te bekijken op raad.roosendaal.nl
AGENDA
1.

Opening

2.

Vaststellen Raadsagenda

3.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Roosendaal van 20 mei 2021

4.

Ingekomen stukken, vragen, actie- en motielijst
a.
Ingekomen stukken
b.
Afhandeling van beantwoorde schriftelijke vragen
c.
Actie- en motielijst

A-CATEGORIE
Over onderstaande voorstellen wordt door de raad besloten zonder dat hierover het woord wordt gevoerd.
5.

a. Voorstel 23
b. Voorstel 24
c. Voorstel 25

Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Robijndijk 145 in Roosendaal
Wijziging gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant en Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Zienswijzen begrotingen 2022 Gemeenschappelijke Regelingen

B-CATEGORIE
Deze voorstellen zijn ter bespreking geagendeerd
Eerste termijn: 4 minuten spreektijd. Tweede termijn: 2 minuten.
6.

a. Voorstel 26

Geurverordening

Portefeuillehouder: wethouder Theunis
Inhoud:
Met dit raadsvoorstel wordt de raad door het college voorgesteld om -naar aanleiding van het op 11 juni
2020 door de raad genomen aanhoudingsbesluit- geen geurverordening op en vast te stellen en deze
‘problematiek’ steviger te betrekken en te verankeren in de Omgevingsvisie en daaruit voortvloeiende
omgevingsplannen.
Motivering:

De fracties van VLP, GroenLinks en PvdA hebben aangegeven dit onderwerp nog even terug te willen
nemen ter bespreking onderling en in hun eigen fracties.

b. Voorstel 27

Verkoop Flaviadonk 1-2

Portefeuillehouder: wethouder Theunis
Inhoud:
Met de verkoop van Flaviadonk 1 en 2 wordt uitvoering gegeven aan de Kaders vastgoed. De panden
hebben namelijk hun onderwijsfunctie verloren. Met de verkoop wordt de ontwikkeling mogelijk gemaakt
van tijdelijke huurwoningen in het onderste prijssegment. De vraag naar deze woningen is enorm groot.
Omdat de koopprijs niet marktconform is, wordt de gemeenteraad gevraagd eventuele wensen en
bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
Motivering
De fractie van het CDA heeft in de commissie van 3 juni jl. bij behandeling van het raadsvoorstel
Woonagenda 2021-2025 alsnog aangegeven een amendement danwel motie te overwegen bij het
raadsvoorstel Verkoop Flaviadonk 1 en 2.
c. Voorstel 28

Voorontwerp Omgevingsvisie

Portefeuillehouder: wethouder Theunis
Inhoud:
De voorontwerp- Omgevingsvisie “De verbonden Stad” geeft de overkoepelende visie op Roosendaal in
2030 weer, met een doorkijk op de langere termijn. Het betreft één integrale beleidsvisie voor de fysieke
leefomgeving. De visie geeft richting aan de plannen, projecten en initiatieven die de gemeente de
komende 10 jaar ontplooit in de stad, de dorpen en het buitengebied. Belangrijke ontwikkelingen als
Stadsoevers, De Bulkenaar, Rondje Roosendaal en de Regionale Energiestrategie krijgen er een plek.
Daarnaast wordt met de Omgevingsvisie bestaand ruimtelijk beleid gebundeld. De raad wordt voorgesteld
om de voorontwerp-Omgevingsvisie “De verbonden stad” vrij te geven voor inspraak.
Motivering:
De VLP-fractie heeft aangegeven een motie te overwegen m.b.t. inwonersparticipatie/inspraak.
d. Voorstel 29

Ontwerpverklaringen van geen bedenkingen voor het realiseren van een tweetal
zonneparken nabij de Donkenweg in Wouw.

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Inhoud:
Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om “Ontwerpverklaringen van geen bedenkingen” af te
geven voor de realisatie van een tweetal zonneparken nabij de Donkenweg in Wouw.
Motivering:
De fracties VLP en CDA zullen in samenwerking met andere partijen een amendement indienen ten einde
geen ontwerpverklaringen van geen bedenkingen voor de zonneparken af te geven.

e.

Voorstel 30

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2021-2025

Portefeuillehouder: wethouder Koenraad
Inhoud:
De gemeenteraad wordt voorgesteld het Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2021-2025 vast te
stellen. Het beoogde effect van het beleidsplan is dat inwoners goed kunnen rondkomen en (financieel)
zelfredzaam zijn. Het beleidsplan stelt de kaders om als gemeente schulden te voorkomen, schulden
efficiënt en effectief aan te pakken en schulden duurzaam op te lossen.
Motivering:
De fractie van de PvdA overweegt een motie/amendement m.b.t. jongeren met problematische schulden
(ten aanzien van een plan om als gemeente de schulden van jongeren over te nemen en ze vervolgens te
begeleiden naar scholing en werk).

C-CATEGORIE
Deze onderwerpen zijn ter bespreking geagendeerd.
Eerste termijn: 4 minuten spreektijd. Tweede termijn: 2 minuten.
7.

a. 55-2021 Beantwoording raadsvragen PvdA - Lobby Goederenspoor
Portefeuillehouder: wethouder Lok
Inhoud:
Betreft antwoorden van raadsvragen van de PvdA-fractie over de lobby voor de komst van een
goederenspoorlijn.
Motivering:
De PvdA-fractie overweegt een (aantal) motie(s), o.a. t.b.v. een West-Brabants gezamenlijk bod ten einde
de lobby voor een apart goederenspoor te verstevigen.

b. Lis-brief gemeente Moerdijk Geluidschermen in 2023 in kernen langs spoor Zevenbergen, Oudenbosch
en Roosendaal
Portefeuillehouder: wethouder Lok
Inhoud:
Betreft een in de raad van de gemeente Moerdijk op 18 maart jl. aangenomen motie waarin, mede
namens de klankbordgroep Basisnet Spoor Moerdijk, het college van de gemeente Moerdijk wordt
opgedragen om samen met de gemeentebesturen van Halderberge en Roosendaal bij ProRail en het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan te dringen dat de geluidschermen in 2023 of eerder
worden geplaatst, gelijk met het moment dat groot onderhoud aan het spoor gaat plaatsvinden in
Zevenbergen en te bewerkstelligen dat de snelheid van de goederentreinen per direct tussen 23.00 uur en
06.00 uur wordt verlaagd, totdat de geluidsschermen zijn geplaatst.
Motivering:
De PvdA-fractie overweegt een motie geluidschermen, om aan te dringen dat de geluidschermen in 2023
of eerder worden geplaatst, gelijk met het moment dat groot onderhoud aan het spoor gaat plaatsvinden
in Zevenbergen.

c. Sluiting

Heeft u vragen? Neem tijdens kantooruren contact op met de raadsgriffie 0165 579 277 of stuur een
mail naar griffie@roosendaal.nl
De vergaderstukken zijn digitaal beschikbaar op raad.roosendaal.nl
De raadsvergadering is live te bekijken op raad.roosendaal.nl
Van de vergadering wordt een video-opname gemaakt. Deze video is zowel rechtstreeks als achteraf
op internet te zien.

